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1. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Дължина на мрежата от 300 до 500 метра на ролка

Широчина на мрежата максимална: 250мм

Материал на нишката  за 
заваряване

PVC – сместа трябва да е подходяща за
ултразвуково заваряване

Дължина на  нишката от 100 до 250 метра

Размер на нишката за 
заваряване

Ф1.2мм / +0, - 0.1

Ултразвуково заваряване на 
двете страни

едновременно

Изходящ бункер с брояч за 
количество

Капацитет 5, 10, 15, 20, 25 бр.

Производителност 15 м/мин

Захранване, електрическо  3 PH + neutral + earth  400V / 50 Hz

Захранване, въздух 4 - 8 bar

УЗ Мощност 2 х 3000W / 20kHz

Обслужваш персонал 1 оператор  + 1 работник

Маса 1500 кг

Габаритни размери (ДхШхВ) 14000 х 3000 х 2200 mm

Работна температура на 
околната среда

10о до 35о  С

Влажност на работната 
среда

< 80% при 25о С

       

1403-0.0.0.0.00 ИЕ Лист 2 



                                                                                       

2. ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

   Машината за ултразвуково заваряване е модулно изградена и е съставена от следните
отделни модули:

• Табло електроавтоматика и контрол; 

• Дистанционен пулт за управление; 

• Зареждащ модул - маса;

• Ултразвуков  заваряващ модул с допълнителен материал,  събиращ мрежата към
профила;

• Режещ модул; 

• Изходящ модул за заварения ръбохранител.

Отделните модули са свързани в една машина и работят синхронно. Машината е
изградена за производство на два вида ръбохранители. За преминаване от единия към
другия вид, е необходима промяна на параметрите за водене на мрежата. 

Машината има висока  производителност  от  15м /  мин,  което я прави  ефективна при
работа  с  еднотипни,  неразличаващи  се  материали.  Качеството на  заваряване  силно
зависи от качеството на материалите. 

 Работете  с  качествени  материали  с  постоянни
характеристики, за да имате постоянно отлично качество
на заварката.
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Ултразвуков  заваряващ модул

На фиг. 7 е показан заваряващият модул,  който формова мрежата към профила и,  чрез
допълнителен материал, ги заварява, с помощта на ултразвук.

Заваряващ модул

Зареденият профил преминава през серия от задвижващи метални ролки. След първите
две  ролки, се подава мрежата, която се  формова за профил  A от първата формоваща
ролка. За профил B мрежите се подават от гръб и лице и първата ролка е надигната – с
нея не се работи.

Заредените мрежи постъпват в ултразвуковия заваряващ модул, където непосредствено
преди  сонотродите  се  подава  допълнителният  материал  (електрод,  нишка),  който  се
заварява. Завареният детайл се извлича от три последователни ролки.

Под всеки заваряващ сонотрод, е поставена репарационна кутия, която събира праха от
модулите и мрежата, изтупващ се от ултразвука.
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